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المسالك المعتمدة برسم السنة الجامعية 2019-2018
اﻹجازة اﻷساسية) :تسجيل مفتوح مباشر لحامل الباكالوريا(
اﻹجازة اﻷساسية :الدراسات العربية
اﻹجازة اﻷساسية :الدراسات الفرنسية

اﻹجازة
اﻷساسية

اﻹجازة اﻷساسية :الدراسات اﻹنجليزية
اﻹجازة اﻷساسية :الدراسات اﻹسﻼمية

L.F

اﻹجازة اﻷساسية :الجغرافيا
اﻹجازة اﻷساسية :التاريخ والتراث والحضارة
اﻹجازة اﻷساسية :علم اﻻجتماع
اﻹجازة المهنية) :تسجيل محدود بالمباراة لحامل دبلوم الدراسات الجامعية العامة او دبلوم التقني المتخصص حسب شروط
الولوج المحددة في الملف الوصفي للمسلك(

اﻹجازة
المهنية

اﻹجازة المهنية  :هندسة مشاريع السياحة البيئية والمشهدية
Licence professionnelle : Ingénirie des projets écotouristiques et paysagers
اﻹجازة المهنية  :ديداكتيك اللغة الفرنسية
Licence professionnelle : Didactique de la langue française
اﻹجازة المهنية  :الصحافة المكتوبة
Licence professionnelle : Presse écrite
اﻹجازة المهنية  :ديداكتيك اللغة العربية
Licence professionnelle : Didactique de la langue arabe
اﻹجازة المهنية  :الترجمة المتخصصة متعددة اللغات
Licence professionnelle : Traduction Multilingue Spécialisée

L.P

الماستر) :تسجيل محدود بالمباراة لحامل دبلوم اﻹجازة حسب شروط الولوج المحددة في الملف الوصفي للمسلك(

الماستر

ماستر :الهجرة الدولية  :المجال والمجتمع
Master : Migrations Internationales:Espace et Société
ماستر :اﻷدب والسينما
Master : Littérature et Cinema
ماستر :اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة اﻹنجليزية
)Master: Applied Linguistics and English Language Teaching (ELT
ماستر :دراسات في مجال التفاعﻼت اﻷدبية و الثقافية
Master: Studies in Literary and Cultural Encounters
ماستر :مقاربة النوع
Master : Gender studies
ماستر :علوم اللغة
Master : Sciences du Langage
ماستر :النقد وآليات اشتغاله
Master: Critique et mécanismes de son fonctionnement
ماسترمتخصﺺ :التاريخ والتراث الجهوي بني مﻼل -خنيفرة
Master spécialisé: Histoire et Patrimoine Regionale Beni Mellal-Khenifra
ماستر :البﻼغة وتحليل الخطاب
Master: Réthorique et Analyse du Discour
ماستر :الدرس اللغوي والخطاب الشرعي
Master : Cours linguistique et discours de la Chariâ
ماستر :تحليل الخطاب اﻷدبي في المغرب واﻷندلس
Master: Analyse du discours littéraire au Maroc et Al-Andalus
ماستر :التاريخ الجهوي المقارن لجهة بني مﻼل خنيفرة
Master: Histoire Regionale comparée de la region de Beni Mellal Khenifra

MASTERS

